
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ПРОТОКОЛ 

28 травня 2019 р.                                                                                     № 14 

засідання вченої ради 

Голова: ректор Безлюдний О.І. 

Секретар: Шуляк С.А. 

Присутні: 30 осіб із 40 членів ученої ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати участі студентів у всеукраїнських олімпіадах та 

конкурсах студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р.  

Доп.: Логіна Л.В. – начальник відділу науково-технічного розвитку та 

європейської інтеграції. 

2. Про організацію спортивно-масової роботи в університеті та щорічне 

оцінювання фізичної підготовленості студентів. 

Доп.: Щербина В.В. – керівник спортивного клубу. 

3. Про присвоєння вченого звання доцента. 

Доп.: Шуляк С.А. – учений секретар. 

 4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень. 

Доп.: Шуляк С.А. – учений секретар. 

5. Про рекомендування до друку праць викладачів університету. 

Доп.: Шуляк С.А. – учений секретар. 

          6. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Логіну Л.В. Про результати участі студентів у всеукраїнських олімпіадах 

та конкурсах студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Щербину В.В. Про організацію спортивно-масової роботи в університеті 

та щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентів. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Організацію спортивно-масової роботи в університеті у 2018/19 н.р. 

вважати задовільною. 

2. Продовжувати координацію діяльності спортивного клубу та 

факультетів/інституту, що до якісної організації спортивно-масової роботи в 

університеті. 

Відповідальні – керівник спортклубу, заступники 

деканів з виховної роботи. 

Термін виконання – протягом року. 

3. Удосконалити комплекс заходів з метою поліпшення якості 

організації спортивно-масових заходів із студентами в позанавчальний час. 

Відповідальні – керівник спортклубу, заступники 

деканів з виховної роботи. 

Термін виконання – до 01.09.2019. 

4. Продовжувати реалізацію Концепції розвитку спортивно-масової 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(на 2017 – 2022 рр.).  

Відповідальні – керівник спортклубу університету. 

Термін виконання – протягом року. 

5. Вивчити питання щодо запровадження обов’язкового проходження 

медичного огляду студентів І курсу у (формі 086) для подачі документів на 

проходження тестів і нормативів щорічного оцінювання фізичного стану 

населення України.  

Відповідальні – куратори груп, лаборант кафедри  

теорії і методики фізичного виховання та кафедри 

медико-біологічних основ фізичної культури. 

Термін виконання – до 15.09.2019. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Шуляк С.А. Про присвоєння вченого звання доцента. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити протоколи лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання 

доцента. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Шуляк С.А. Про затвердження тем дисертаційних досліджень. 

 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити теми дисертаційних досліджень.  

Рішення прийняте одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Шуляк С.А. Про рекомендування до друку праць викладачів університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до друку навчально-методичні та наукові праці викладачів 

університету. 

 

          6. Різне. 

 

 

 


